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 כרכור חנה פרדס שבילי את להכיר

 לדרך תצא הרביעית כרכור חנה פרדס צעדת
 ז"תשע סוכות המועד בחול

 לכולם  פתוח האירוע .השתתפות תעודותו חולצות יקבלו הצועדים כל
 תשלום ללא

 מהישוב צועדים .במספר הרביעית כרכור חנה פרדס צעדת לדרך תצא ז"תשע סוכות המועד חול ,21.10.16ב
 חוויה ,ספורטיבית פעילות המשלבת הישוב של המסורתית בצעדה חלק לקחת מוזמנים הארץ רחבי ומכל

 .והארץ הטבע ואהבת משפחתית

 ראש סגן ובהובלת ביוזמת כרכור חנה פרדס מועצת שגיבשה לספורט האב מתכנית חלק הינה הצעדה
  המרכז בשיתוף המקומית עצההמו ידי על נערך האירוע .אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק המועצה
 .מאיר כנה ש"ע ס"והמתנ בישוב   BIGהמסחרי

 ראש סגן ,געש חיים ,כרכור חנה פרדס מועצת ראש במעמד תתקיים  החגיגי האירוע של הפתיחה יריית
  BIG מרכז מנהל שילן דיויד ,גלר רן ,המועצה ומזכיר גזבר אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק המועצה

 .היישובי הספורט מנהל שושן ויאיר ס"המתנ מנהלת -ריימונד קולט

 ההיענות על ושמחים הצעדה את עורכים אנו בה הרביעית השנה זו כי מסר געש חיים ,המועצה ראש
 בשבילים יחד צועדים נוער ובני צעירים ,גמלאים ,ילדים עם משפחות .לאירוע כה עד שהייתה הגבוהה
 הטבע את ולטפח לשמור פועלים אנחנו .לבית הקרוב בטבע גח מאווירת נהנים ,הישוב סביב הירוקים
 המתאר בתכנית לראות ניתן לכך ביטוי .לנו הייחודיים הירוקים השטחים את ,הכפרי הצביון את , העירוני
 ומלאה מהנה ,משפחתית ,טובה שנה לכולם ולאחל ,זה לאירוע השותפים לכל להודות רוצה אני .החדשה
 " .ומעשירות טובות בחוויות

              המסורת ועל היוזמה על אטיאס אלי הספורט תיק ומחזיק המועצה ראש לסגן להודות ביקש געש
ומ חדשים ספורט במתקני - בישוב הספורט בפיתוח משקיעים אנו האחרונות בשנים .המוצלחת היישובית
  .שטחב ניכרות והתוצאות במרץ התחום את מקדם אלי ,בישוב תחרויות ובאירוח חודשים

 והינו למשפחות מיועד והשני מ"ק 10 בן יהיה לכת למיטיבי הראשון ,הליכה מסלולי שני תכלול הצעדה
 לחזרה עד הישוב את החובקים הירוקים השדות דרך יעברו הצועדים במסלולים .מ"ק 6 בן ,יותר קצר

 .BIG במרכז ההזנקה לנקודת

 בסופה .ומנוחה פעילות תחנות הספורטיביים םלצועדי ויחכו מקצועית הדרכה  תינתן המסלולים לאורך
 פעילויותו פורטרטים ציור פינת ,מוזיקה ,מתנפחים מתקנים הכולל  מסכם לאירוע המשתתפים יוזמנו
 בחולצות יצוידו הצועדים .וסביבתו מהישוב המשתתפים לכל ונעימה שמחה חג אווירתב זאת כל נוספות
  .השתתפות בתעודת יזכו המסלולים ומסיימי הצעדה סמלי את הנושאים וכובעים

 את ומשפרים מרחיבים אנחנו לשנה משנה כי מסר אטיאס אלי ,הספורט תיק ומחזיק המועצה ראש סגן
 סוכות המועד חול של הדגל לאירוע הפך האירוע .לאורכה והפעילות ליםהמסלו ,התכנים -הצעדה מתכונת
 ,בטבע ספורטיבית לפעילות הזדמנות זו .הישוב בשבילי יחד ולטייל להיפגש ניתן בו קהילתי אירוע ,בישוב

 בצעדה חלק ולקחת להשתתף להגיע אתכם מזמינים אנחנו .כולם עבור חברתי ולמפגש הישוב עם להיכרות
 ".ישראל עם ולכל שלנו לתושבים ומוצלחת טובה שנה מאחלים ,וכמובן .היישובית

 ריימונד קולט -ההיקף רחב לאירוע ולשותפינו המועצה וגזבר מזכיר גלר רןל להודות ביקש אטיאס
 חלק שלקח מי ולכל  BIG מרכז מנהל שילן ודויד  בישוב הספורט מנהל שושן יאיר ,ס"המתנ מנהלת
 ". שלנו הסוכות אירוע של ובתמיכה בהפקה ,בארגון ,ביוזמה
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 8:30 שעה סוכות מ"חוה   21.10.16ב בישוב  BIG ממרכז תוזנק הצעדה
  .תשלום ללא חינם הכניסה .בבוקר

 .7:30 מהשעה החל לצעדה וכובעים חולצות חלוקת

 

 

 

 


